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چکیده
زمینه و هدف:

کیندلینگ آمیگدال با تغییر در ویژگیهای الکتروفیزیولوژیک سلولهای هرمی ناحیهی  CA1هیپوکمپ همراه است .اماا باه-

درستی مشخص نیست که بروز این تغییرات در طی روند کیندلینگ آمیگدال از چه زمانی و در کدام مرحله تشنجی رخ میدهد .بنابراین ،در این
تحقیق ویژگیهای الکتروفیزیولوژیک نورونهای هرمی ناحیهی  CA1هیپوکمپ به دنبال کیندلینگ موضعی آمیگدال ،بررسی و با تغییرات ایجااد
شده در کیندلینگ کامل مقایسه شد.

مواد و روشها:

حیوانات با روش کیندلینگ سریع با اعمال پالسهای مربعی  1میلی ثانیهای ،فرکانس  05هرتز 12 ،بار در روز ،به مدت 4

ثانیه و با فواصل  0دقیقهای تحریک میشدند .در یک گروه از حیوانات با مشاهدهی مرحلهی  2تشنج (گروه کیندلینگ موضعی) و در گروهی
دیگر با مشاهده مرحلهی  0تشنج (کیندلینگ کامل) تحریکات متوقف و  24ساعت بعد ویژگیهای الکتروفیزیولوژیک نورونهای ناحیه CA1

هیپوکمپ به روش Whole-Cell Patch Clampبررسی شد.

یافتهها:

نتایج حاصل از کیندلینگ آمیگدال نشان داد شاخص ساازش ،رووبااز ،زماان تااخیری تاا وقاون اولاین پتانسایل عمال و دامناهی

هیپرپالریزاسیون متعاقب در گروه کیندلینگ موضعی و کیندلینگ کامل نسبت به گروه کنترل به طور معناداری ،کااه
افزای

و تعاداد پتانسایل عمال

یافت.

نتیجهگیری:

نتایج این تحقیق نشان میدهند با وجود اینکه گروه کیندلینگ موضعی نسبت باه گاروه کینادلینگ کامال تحریکاات کمتاری

دریافت می کند ،اما همانند گروه کیندلینگ کامل ،ویژگی های الکتروفیزیولوژیک نورون های هرمای ناحیاهی  CA1هیپوکماپ را تغییارداده و
باعث افزای

تحریک پذیری این نورون ها میشود.

واژه های کلیدی :کیندلینگ موضعی آمیگدال ،تشنج ،نورونهای هرمی هیپوکمپ ،ثبت .Whole Cell Patch Clamp

ناگهانی و همزمان مجموعهای از نورونها همراه می باشد.

مقدّمه
صرع ،يک بيماری مزمن است که با تخليههای
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الکتروفيزيولوژی کيندلينگ موضعی

بالغينی است که به درمان مقاوم هستند ( )1-3و معموال

تونيک و کلونيک مشاهده نمیشود.

بهدنبال اختالالت مغزی نظير سکته ،تروما و بيماریهای

در بين نواحی مختلف مغز ،هيپوکمپ ناحيهی

نورودژنراتيو ايجاد میشود .يکی از مدلهای آزمايشگاهی

مهمی در گسترش و تقويت امواج تشنجی است و در

برای بررسی صرع ،کيندلينگ می باشد که به دو نوع

صرع لوب گيجگاهی تغييرات زيادی در فعاليت

شيميايی و الکتريکی تقسيم میگردد .در کيندلينگ

نورونهای اين ناحيه مشاهده میشود ( .)8وايسر و

الکتريکی ،تحريکات الکتريکی ضعيف با فواصل زمانی

همکاران  Wieserدر سال  1888دريافتند که دو ناحيهی

مشخص به منطقهی خاصی از مغز اعمال میشود .در ابتدا

زير قشری هيپوکمپ و آميگدال نقش مهمی در شروع

اين محرک ضعيف قادر به ايجاد تشنج نيست ،ولی به

تشنج دارند .نتايج ثبتهای آنها نشان داد که 25درصد

مرور زمان همان تحريک ضعيف سبب رفتار تشنجی

تشنجات در صرع لوب گيجگاهی از هيپوکمپ11 ،درصد

کلينيکی در حيوان میگردد .کيندلينگ بهعنوان مدل

از آميگدال و 65درصد از اين دو ناحيه بهطور همزمان

مناسبی برای صرع موضعی پيچيده که بهطور ثانويه

شروع میشوند .آستانهی تشنج در هيپوکمپ و آميگدال

عمومی میشود معرفی شده است .در کيندلينگ الکتريکی

پايين میباشد و شايد اين امر در مقاوم بودن اين نواحی

تحريکات میبايستی قادر به ايجاد تخليههای متعاقب

به داروهای ضد صرعی نقش داشته باشد (.)8

( )Afterdischargeکه ناشی از فعاليت همزمان گروهی از

يکی ازعوامل مؤثر در روندکيندلينگ ،تعداد

نورونهاست ،باشند ( .)4‚5درطی روند کيندلينگ ،امواج

تحريکات میباشد .نشان داده شده که درطی روند

تخليهی متعاقب در ابتدا محدود به ناحيهی تحريک شده

کيندلينگ فعاليت حرکتی حيوانات با تعداد تحريکات

است ،اما پس از اعمال چندين تحريک اين امواج در

رابطهی مستقيم دارد ( .)11با افزايش تعداد تحريکات و

مسيرهای نورونی نزديک کانون منتشر میشوند.

مراحل

تشديد

رفتاری

تشنج،

ويژگیهای

کيندلينگ موضعی ،يک مدل آزمايشگاهی برای

الکتروفيزيولوژيک نورونها عالوه بر کانون تحريک ،در

صرع لوب گيجگاهی است که ناشی از فعاليت گروه

نقاطی از مغز که از نظر آناتوميکی دورتر از کانون تحريک

کوچکی از نورونهای يکی از نيمکرههای مغز بوده که

هستند ولی ارتباط آناتوميکی نزديکی با کانون تحريک

کانون تشنج را تشکيل میدهد .عاليم تشنجات کانونی

دارند ،تغييرمیکند ( .)11اما بهدرستی مشخص نيست که

بستگی به محل کانون تشنج دارد و میتواند شامل عاليم

اين تغييرات الکتروفيزيولوژيک آيا پس از ايجاد کيندلينگ

حسی ،حرکتی و اتونوم باشد و ممکن است در آن تشنج

کامل در حيوانات قابل مشاهده است يااينکه در مراحل

مشاهده نشود .در کيندلينگ موضعی ،تخليههای متعاقب

قبل ازآن نيز چنين تغييراتی ايجاد میشود .بنابراين در اين

به نواحی دورتر از کانون گسترش نمیيابد ( )5و کاهش

تحقيق ويژگیهای الکتروفيزيولوژيک نورونهای ناحيهی

تعداد سلولها مشاهده نمیشود ( .)6مرحلهای از روند

 CA1هيپوکمپ در موشهايی که با تحريک الکتريکی

کيندلينگ که تشنجها محدود به کانون تحريک میباشند،

آميگدال مرحلهی ( 2کيندلينگ موضعی) يا مرحلهی 5

کيندلينگ موضعی ناميده میشود .درکيندلينگ موضعی

(کيندلينگ کامل) را نشان دادند ،مورد بررسی قرارگرفت.

حيوانات مراحل رفتاری 2و 3تشنج را نشان میدهند (.)7
در حيوان کامل کيندل شده تحريکات کيندلينگ
باعث تشنجات تونيک ـ کلونيک می شود ،درحالیکه در
کيندلينگ موضعی بعد از تحريکات کيندلينگ تشنجات

 905مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مواد و روش ها
حیوانات
دراين تحقيق از موشهای صحرايی نر نژاد
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مرادی چمه و همکاران

 Wistarبا محدودهی وزنی  81تا 81گرم استفاده شد.

کارگذاری الکترودها ،پينهای متصل به آنها داخل مادگی

حيوانات از انستيتو پاستور کرج ،تهيه و بهصورت منفرد

سوکت مخابراتی قرارداده و سوکت توسط سيمان دندان-

در قفسهای جداگانه نگهداری شدند .دورهی روشنايی و

پزشکی به روی سر حيوان محکم شد.

تاريکی  12ساعته رعايت میشد .آب و غذا آزادانه در

پوست سر حيوان در سمت پس سری بخيه زده

اختيار حيوانات قرارمیگرفت .تمامی مراحل کار براساس

شد .پس از جراحی ،يک هفته تا ده روز برای ترميم

پروتکل کار با حيوانات آزمايشگاهی تدوين شده از سوی

زخمها به حيوان استراحت دادهشد.

کميتهی اخالق پزشکی دانشکدهی علوم پزشکی دانشگاه

پس از طی دورهی بهبودی ،برای ايجاد تشنج از

تربيت مدرس صورت گرفت.

روش کيندلينگ سريع استفاده شد .در اين روش حيوانات

جراحی حیوانات و ایجاد مدل کیندلینگ

با موج مربعی تکفازی با مدت پالس  1ميلی ثانيه،

هر حيوان با تزريق داخل صفاقی کتامين

فرکانس  51هرتز ،شدت آستانهی توليد امواج تخليهی

( )111mg/kgو زايالزين ( )11 mg/kgبيهوش شد .پس

متعاقب و به مدت  3ثانيه تحريک شدند .اين تحريکات

از بيهوش شدن حيوان ،موهای سر آن ،کوتاه و سرحيوان

به فاصلهی هر  5دقيقه يک بار و  12بار در روز اعمال

در دستگاه استريوتاکس ( )Stoelting, USAثابت شد .پس

گرديد .در گروهی ازحيوانات (گروه کيندلينگ موضعی)

از شستوشوی پوست سر حيوان با بتادين ،با استفاده از

اعمال تحريکات تا زمان بروز مرحلهی  2تشنج ادامه

تيغ جراحی از فاصلهی بين دو چشم تا بين گوشها برش

يافت .اما در گروهی ديگر (گروه کيندلينگ کامل) اين

داده شد .سپس پوست و فاسيای زير آن کامال" کنار زده

تحريکات تا نشان دادن مرحلهی  5تشنج ادامه پيدا

تا سطح استخوان جمجمه و نقطه برگما مشخص شود.

میکرد .مراحل رفتاری تشنج براساس معيارهای راسين

پس از مشخص شدن نقطهی برگما ،براساس اطلس

 Racineبه صورت ذيل تقسيمبندی شد:

واتسون و پاکسينوس ،)12( Watson and Paxinos

مرحلهی نخست :انقباضات عضالنی در صورت

مختصات هستهی قاعدهای ـ جانبی آميگدال (+2/4mm

 ،Facial clonusمرحلهی دوم :حرکت دادن سر به طرف

= L= ±4/8mm،Apو V= 8/6mmنسبت به پردهی

باال و پايين ، Head noddingمرحلهی سوم :انقباضات

سخت شامه) که محل قرارگيری نوک الکترود سه قطبی

عضالنی اندام حرکتی جلويی . Forlimbcolonusمرحلهی

است ،روی سطح استخوان جمجمه به دقت تعيين و

چهارم :ايستادن روی هر دو اندام حرکتی عقبی همراه با

سپس با متهی دستی آن نقطه سوراخ گرديد و الکترود 3

انقباضات عضالنی اندامهای حرکتی جلويی Rearingو

قطبی تحريک و ثبت در ناحيهی قاعدهای ـ جانبی

مرحلهی پنجم :ايستادن روی هر دو پا همراه با از دست
افتادنRearing & Falling

..برای

بررسی

آميگدال در نيمکرهی راست قرارگرفت .الکترودها ازجنس

دادن تعادل و

فوالد ضد زنگ با پوشش تفلون و قطر  127ميکرومتر

ويژگی های الکتروفيزولوژيک سلولهای هرمی ناحيهی

( )A.M System, USAبودند .سپس دو الکترود تک قطبی

 CA1هيپوکمپ از روش

( الکترودهای مرجع و زمين) با استفاده از پيچ لحيم شده

استفاده شد.

به آنها ،برروی جمجمه در لوب پيشانی متصل شدند .دو

ثبت داخل سلولی با

Whole-Cell Patch Clamp

روشWhole-Cell Patch Clamp

پيچ کوچک ديگر برای استحکام روی نقاط ديگری

موشهای صحرايی که تحريکات کيندلينگ

ازجمجمه وصل ،و الکترودها و پيچها به وسيلهی سيمان

دريافت کرده بودند و وزن آنها پس از حدود دو هفته به

دندانپزشکی روی سطح جمجمه ثابت شدند .در پايان

 121-151گرم افزايش يافته بود 24 ،ساعت پس از اعمال

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره  /22شماره /4مهر و آبان ماه 9011494

الکتروفيزيولوژی کيندلينگ موضعی

آخرين تحريک کيندلينگ ،با استفاده از اتر ،بيهوش و سر

 ،11شرکت  ،Harvard Apparatusانگليس) بااستفاده از

آنها جدا شد .مغز به سرعت برداشته شده و در محلول

دستگاه کشنده ميکروالکترود افقی (مدل ،P-97شرکت

برشگيری سرد (دمای  1-4درجه سانتیگراد) و کربوژنه

، Sutter instrumentآمريکا) طی چهار مرحله کشش تهيه

(  85درصد CO2و  5درصد  )O2گذاشته شد .برشهای

شدند .ترکيب محلول داخل پيپت که مشابه محلول داخل

عرضی از هيپوکمپ راست با ضخامت 411ميکرومتر با

سلولی است ،برحسب ميلی موالر شامل

K+-gluconate

استفاده از ويبروتوم ) (Vibrotome 1000 plus, USAتهيه

،2/54ATP 2Na ،1EGTA ،2 MgCl2 ،1/5CaCl2،131

شد .محلول ( aCSFمايع مغزی -نخاعی مصنوعی)

 11HEPESمیباشد ( ،pH= 7/2اسموالريته  281ميلی

) Artificial cerebrospinal fluid (aCSFبرش گيری که

اسمول بر کيلوگرم) (.)15‚16

دارای غلظت کلسيم پايين است برحسب ميلی موالر

مقاومت پيپت پس از پرشدن با محلول داخل

NaH2PO4

سلولی و قرارگرفتن نوک آنها در  ،aCSFبين  4-6مگا

حاوی ،2 MgCl2 ،1/5CaCl2،2/5KCl

 ،26/2 NaHCO3،1سوکروز  238و  -Dگلوکز  11بود.

اهم بود .امواج الکتروفيزيولوژيک با فرکانس کمتر از 3

اسموالريته اين محلول در محدودهی  284تا 311

کيلو هرتز و سرعت نمونهبرداری  11کيلو هرتز ،با کمک

ميلی اسمول و  pHآن در محدودهی  7/3تا 7/4تنظيم

آمپلی فاير (مدل  ،Multiclamp 700Bشرکت ،Axon

گرديد ( .)13برشهای تهيه شده در محلولaCSF

آمريکا) مجهز به سيستم مبدل آنالوگ به ديجيتال (مدل

کربوژنه به مدت  1ساعت در درجه حرارت32-35

 ،Digidata 1440شرکت  ،Axonآمريکا)،گرفته و سپس

درجهی سانتیگراد ،انکوبه و پس از آن تا هنگام آزمايش

به رايانه منتقل شدند .آنگاه با استفاده از نرمافزار

در محلول ذکرشده در درجهی حرارت اتاق نگهداری

 PClampنسخهی ( 11شرکت  ،Axonآمريکا) ،مشاهده

شدند .سپس برشهای تهيه شده به محفظهی ثبت منتقل

و بر روی رايانه ذخيره شدند .تحليل الکتروفيزولوژيک

شدند .محفظهی ثبت با محلول  aCSFاستاندارد کربوژنه

دادهها با استفاده از نرم افزار Clampfitنسخهی 11/4

بهطور مداوم با سرعت  1-2ميلی ليتر در دقيقه پرفيوژ

انجام گرديد .فعاليت برانگيختهی سلول با استفاده از

شد ACSF .استاندارد برحسب ميلی موالر حاوی

پروتکل کلمپ جريان ثبت شد .در پروتکل کلمپ جريان

،25 NaHCO3 ،1/25NaH2PO4 ،3 KCl،125NaCl

برای اندازهگيری فعاليت برانگيختهی غشايی جريانهای

 1/3MgCl2،2 CaCl2 ، 11D-Glucoseبود (.)14

دپالريزهکننده ( 1تا  511پيکو آمپر) و دندان ارهای (-211

ثبت  :Whole cell patch clampاز جسم
سلولی نورونهای هرمی ناحيهی  CA1هيپوکمپ و در

 1پيکوآمپر) به مدت  1111ميلی ثانيه به سلول تزريق
شدند.

دمای اتاق ( 23تا  25درجه سانتیگراد ) انجام گرديد.

قبل ازانجام هرآزمايش ،باوجود مشاهدهی مستقيم

برای مشاهدهی نورونها از ميکروسکوپ (مدل

سلول هرمی زير ميکروسکوپ ،جريان دپالريزه کننده از

 ،Axioskop 2 FS MOTشرکت  ،Carl Zeissآلمان)

1تا  511پيکو آمپر بهمدت  611ميلی ثانيه به سلول تزريق

مجهز به دوربين مادون قرمز ( ،IR CCD cameraمدل

شد و اگر درثبت پتانسيل غشا ،سازش

 ،IR-1000شرکت  ،MTIآمريکا) و لنز شيئی با

صورت گرفت (فاصله بين اسپايکها بهتدريج زيادترمی-

بزرگنمايی × 40استفاده شد .الکترودهای مورداستفاده در

شد) ،سلول مورد نظر به لحاظ الکتروفيزيولوژی بهعنوان

اين ثبت ازميکروپيپتهای شيشهای فيالمنت دار از جنس

يک سلول هرمی ناحيهی  CA1تأييد میگرديد.

بوروسيليکات (قطر خارجی  1/5ميلیمتر ،مدل
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گروه کنترل :در اين گروه جراحی انجام نمیشد و
فقط ثبت داخل سلولی انجام میگرفت.
گروه شم :دراين گروه حيوانات جراحی میشدند

فاصلهی بين اسپايک ها سه اسپايک آخر اندکس سازش
بهدست آمد.
ب) دامنهی هيپرپالريزاسيون متعاقب

Post- AHP

و پس ازطی دورهی بهبودی ،بهمدت  3روز (ميانگين

 Amplitudeپايان پالس دپالريزهکننده :برای اندازهگيری

مدت زمان الزم برای رسيدن به مرحلهی  2تشنج در گروه

اين کميت نيز از پالسهای مربعی تحريکی صفر تا +511

کيندل) يا  5روز (ميانگين مدت زمان الزم برای رسيدن

پيکوآمپر با فواصل  111پيکوآمپر به مدت  611ميلی ثانيه

به مرحلهی  5تشنج) نگهداری شدند .از آنجا که تفاوت

استفاده شد .دامنهی هيپرپالريزاسيون متعاقب با اندازه-

معناداری در هيچ يک از کميتهای ثبت شده در روش

گيری اختالف پتانسيل پايهی غشاء قبل از تزريق جريان

ثبت داخل سلولی بين گروه کنترل و شم مشاهده نشد،

دپالريزه تا قلهی بخش هيپرپالريزه محاسبه شد.

دادههای اين دو گروه با هم ادغام و بهعنوان يک گروه
کنترل واحد درنظرگرفته شد.

ج) رئوباز(حداقل جريان مورد نياز برای ايجاد
پتانسل عمل) :جريان دپالريزه بهصورت دندان ارهای،

گروه کيندلينگ موضعی :اين گروه هر روز 12

اعمال و اختالف جريان از شروع اعمال جريان دپالريزه

تحريک با فواصل  5دقيقه دريافت میکردند و اين

کننده دندان ارهای تا آستانهی توليد پتانسيل عمل

تحريکات تا زمانی که مرحلهی  2تشنج را نشان بدهند،

درنظرگرفته شد.

ادامه میيافت.
گروه کيندلينگ کامل :اين گروه هر روز 12
تحريک با فواصل  5دقيقه دريافت میکردند و اين
تحريکات تا زمانی که مرحلهی  5تشنج را نشان بدهند،
ادامه میيافت.

د) تعداد اسپايکها :برای اندازهگيری اين کميت
جريان دپالريزه بهصورت دندان ارهای ،اعمال و تعداد
اسپايکهای ايجادشده در طی اعمال جريان شمرده شد.
ه) زمان تاخيری شروع پتانسيل عمل :برای
اندازهگيری اين کميت جريان دپالريزه بهصورت دندان

 1روز پس از اعمال آخرين تحريک کيندلينگ

ارهای ،اعمال و اختالف فاصلهی زمانی ميان شروع

ثبت داخل سلولی به روش Whole cell patch clampاز

پروتکل دندان ارهای تاايجاد اولين پتانسيل محاسبه گرديد.

جسم سلولی نورون های هرمی  CA1هيپوکمپ انجام می

تجزیه وتحلیل آماری

شد.

برای تجزيه و تحليل آماری دادههای مربوط از

کمیتهای مورد اندازه گیری
در گروههای آزمايشی با استفاده از کلمپ جريان،
کميتهای ذيل اندازهگيری شد:
الف) شاخص سازش :برای اندازهگيری اين کميت
از پالسهای مربعی تحريکی صفر تا  +511پيکوآمپربا

نرمافزار  GraphPad Prismنسخهی ( 6/11شرکت
نرمافزاری  ،GraphPadآمريکا) به روش تجزيه و تحليل
واريانس يکطرفه و آزمون متعاقب  Bonferroniاستفاده
شد .دادهها به صورت (ميانگين ±خطای معيار ميانگين) و
 5صدم< Pبهعنوان حداقل سطح معناداری منظورگرديد.

فواصل  111پيکوآمپر بهمدت  611ميلی ثانيه استفاده شد.
در هر پالس تحريکی ،ميانگين فاصله بين

یافتهها

اسپايکها برای حداقل  3اسپايک اول و نيز برای حداقل

آناليز آماری نتايج حاصل از ثبت داخل سلولی

 3اسپايک آخر محاسبه میشد .سپس از تقسيم ميانگين

نشان داد که بهدنبال جريان دپالريزهکنندهی  211تا 511

فاصلهی بين اسپايکها سه اسپايک اول بر ميانگين

پيکوآمپر شاخص آداپتاسيون بهطور معناداری در گروه

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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شکل ( :1الف) نمونه ثبت پتانسیل های عمل ایجاد شده در پاسخ به تزریق جریان های دپالریزه  111تا  011پیکوآمپر در گروه کنترل ،کیندلینگ موضعی و کیندلینگ کامل آمیگدال.
(ب) تاثیر کیندلینگ بر شاخص سازش (باال) و دامنه پتانسیل هیپرپالریزاسیون متعاقب (پایین) در سلول های هرمی ناحیه  CA1در گروه کنترل ،کیندلینگ موضعی و کیندلینگ کامل.

* نشان دهنده  ** ،P<1/10نشان دهنده  P<1/11و*** نشان دهنده  P<1/111در مقایسه با گروه کنترل می باشد.

کيندلينگ موضعی ( )n=25و کيندلينگ کامل ()n=15

نشان داد( )p<1/111 ( .شکل  -1ب) ،اما اختالف

نسبت به گروه کنترل ( )n=15در سلولهای هرمی

معناداری بين ميزان کاهش اين کميت در دو گروه

ناحيهی  CA1هيپوکمپ کاهش يافت .اين کاهش ازنظر

کيندلينگ کامل و کيندلينگ موضعی وجود نداشت.

آماری معناداری بود(( )p<1/111شکل  -1الف) ،اما

اعمال تحريکات کيندلينگ باعث افزايش معنادار

اختالف معناداری در اين کميت بين دو گروه کيندلينگ

تعداد پتانسيلهای عمل به دنبال اعمال جريان دپالريزه

موضعی و کيندلينگ کامل وجود نداشت.

کننده راست گوشهای در هر دو گروه کيندلينگ موضعی

دامنهی هيپرپالريزاسيون متعاقب در محدودهی

( )n=23( )13/3±2/4و کيندلينگ کامل ()15/5±1/8

تزريق جريان دپالريزهکنندهی  211تا  511پيکو آمپر در

( )n=14نسبت به گروه کنترل ()n=11( )11/85±3/3

گروه کيندلينگ موضعی نسبت به گروه کنترل کاهش

شد ،اما همانند کميتهای قبلی ،بين دو گروه کيندلينگ

نشان داد (  .)n=18( )p<1/111در گروه کيندلينگ کامل

کامل و کيندلينگ موضعی تفاوتی ديده نشد.

( )n=7نيز اين کميت نسبت به گروه کنترل ( )n=7کاهش
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الف

ب()1

ب()2

ب()3

شکل( :2الف) نمونه ثبت پتانسیل های عمل ایجاد شده به دنبال تزریق جریان دپالریزه کننده دندان اره ای در شرایط کنترل و پس از کیندلینگ موضعی و کامل آمیگدال.
(ب) مقایسه تغییرات تعداد پتانسیل عمل ( ،)1رئوباز ( )2و زمان تاخیری تا شروع اولین پتانسیل عمل ( )3در گروه های کنترل ،کیندلینگ موضعی و کیندلینگ کامل
آمیگدال * .نشان دهنده  ** ،P<1/10نشان دهنده  P<1/11و*** نشان دهنده  P<1/111در مقایسه با گروه کنترل می باشد

اعمال تحريکات کيندلينگ باعث افزايش معنادار

پيکوآمپر) ( )n=24و کيندلينگ کامل (56/27±5/5

تعداد پتانسيلهای عمل به دنبال جريان دپالريزهکنندهی

پيکوآمپر) ( )n=24نسبت به گروه کنترل (112/2±6/5

دندان ارهای در هر دو گروه کيندلينگ موضعی

پيکوآمپر) ( )n=11مشاهده شد ( ،p<1/111شکل  -2ب)،

( )n=24( )12/5±1/7و کيندلينگ کامل ()14/5±1/7

اما بين دو گروه کيندلينگ کامل و کيندلينگ موضعی

( )n=24نسبت به گروه کنترل ( )n=11( )8/4±1/5شد

تفاوتی

جريان

( ،p<1/111شکل  -2الف) ،اما همانند کميتهای قبلی،

دپالريزهکنندهی دندان ارهای ،زمان تاخيری تا شروع اولين

بين دو گروه کيندلينگ کامل و کيندلينگ موضعی تفاوتی

پتانسيل عمل نيز در گروه کيندلينگ موضعی

ديده نشد .ميزان رئوباز در گروه کيندلينگ موضعی و

( 383/4±21/5ميلی ثانيه )n=24،و کيندلينگ کامل

کيندلينگ کامل کاهش يافت .بهطوریکه تفاوت معناداری

( 318/2±31/8ميلی ثانيه  )n=24،نسبت به گروه کنترل

در اين کميت بين گروه کيندلينگ موضعی (68/64±4/3

( 518/2±34/8ميلی ثانيه )n=11،کاهش معناداری داشت

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

وجود

نداشت.

بهدنبال

اعمال

دوره  /22شماره /4مهر و آبان ماه 9001494

الکتروفيزيولوژی کيندلينگ موضعی

( ،p<1/111شکل  -2ج) ،اما تفاوت معناداری بين گروه-

دامنهی هيپرپالريزاسيون متعاقب و بهدنبال آن آداپتاسيون،

های کيندلينگ کامل و کيندلينگ موضعی در اين دو

باعث افزايش تحريکپذيری و فعاليت همزمان نورونهای
هرمی

کميت نيز به چشم نخورد.

ناحيهی

میشود

CA1

(.)17

هيپرپالريزاسيون متعاقب به جريان پتاسيمی  Imو

دامنهی
Ik,Ca+2

وابسته هستند ( .)18گزارششدهاست که مسدودکنندههای

بحث
هدف از اين تحقيق ،بررسی ويژگیهای
الکتروفيزيولوژيک نورونهای ناحيهی  CA1هيپوکمپ در
موشهايی است که با تحريک الکتريکی آميگدال مرحلهی

کانال کلسيم با کاهش

+2

 Ik,Caباعث کاهش دامنهی

هيپرپالريزاسيون متعاقب و درنتيجه افزايش فرکانس
پتانسيل عمل و فعاليت نورونها میشود (.)18‚21

( 2کيندلينگ موضعی) يا مرحلهی ( 5کيندلينگ کامل) را

همانگونهکه در نتايج بيان شد ،بهدنبال اعمال

نشان دادند .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد

جريان دپالريزهکننده ،تعداد پتانسيلهای عمل در

CA1

گروههای کيندلينگ موضعی و کيندلينگ کامل نسبت به

هيپوکمپ را تغييرمیدهد .در سلولهای هرمی گروههايی

گروه کنترل افزايش يافت .اين افزايش تعداد پتانسيلهای

که تحريکات کيندلينگ را دريافت میکردند ،شاخص

عمل در ضمن کلمپ جريان موجب افزايش ورود کلسيم

سازش ،رئوباز ،زمان تاخيری تا وقوع اولين پتانسيل عمل،

و متعاقب آن دپالريزاسيون غشا میشود (.)21-23

تحريکات کيندلينگ فعاليت ذاتی نورونهای هرمی

دامنهی هيپرپالريزاسيون متعاقب نسبت به گروه کنترل

دپالريزاسيون غشا خود باعث غيرفعال شدن

کاهش و تعداد اسپايکها افزايش يافت که اين امر

کانالهای پتاسيمی وابسته به کلسيم به دنبال وقوع قطاری

نشاندهندهی تحريکپذيری اين نورونها در نتيجهی

از پتانسيل های عمل میگردد ( .)24به دنبال غيرفعال

تحريکات کيندلينگ میباشد .اما نکتهی جالب اين بود که

شدن کانالهای پتاسيمی وابسته به کلسيم ،دامنهی پتانسيل

ميزان تغيير کميتهای فوق در هر دو گروه کيندلينگ

هيپرپالريزاسيون متعاقب و آداپتاسيون کاهش میيابد.

کامل و کيندلينگ موضعی يکسان بود و تفاوت آماری

اعمال تحريکات کيندلينگ در اين تحقيق در هر
دو گروه کيندلينگ موضعی و کيندلينگ کامل بهطور مشابه

معناداری بين دو گروه مشاهده نشد.
نتايج بهدست آمده از فعاليتهای برانگيخته با

تعداد اسپايکها را در سلولهای هرمی ناحيهی  CA1به-

استفاده از پروتکل کلمپ جريان ،بيانگر کاهش شاخص

دنبال تزريق جريان دندان ارهای افزايش داد .ازطرفی

سازش در گروههای کيندلينگ کامل و کيندلينگ موضعی

ديگر ،رئوباز و زمان تأخيری تا شروع اولين پتانسيل عمل

نسبت به گروه کنترل بود .يکی از عوامل مؤثر بر ميزان

در گروههای کيندلينگ موضعی و کيندلينگ کامل کاهش

شاخص سازش اندازهی دامنه هيپرپالريزاسيونی است که

يافت .کاهش رئوباز نشاندهندهی اين است که برای

اين

شليک اولين پتانسيل عمل در حين اعمال جريان دندان

هيپرپالريزاسيون در تنظيم تحريکپذيری و انتشار فعاليت

ارهای ،به ميزان جريان تزريقی کمتری نياز است .اين

صرعی نقش دارد و جلوگيری از تغييرات آن بهدنبال

پديده خود نشاندهندهی افزايش تحريکپذيری نورونها

تشنج بهعنوان يک هدف در درمان و کنترل بيماران

می باشد .درهمين راستا ،کاهش زمان تأخيری تا

صرعی در نظرگرفته میشود .کاهش دامنهی اين

مشاهدهی اولين پتانسيل عمل درحين اعمال جريان دندان

هيپرپالريزاسيون ،باعث افزايش پاسخ سلول به محرک

ارهای نيز تأييدکنندهی افزايش تحريکپذيری نورون در

تحريکی و کاهش آداپتاسيون میگردد .بنابراين کاهش

نتيجهی فرايند صرعزايی است .اين کميتها به هدايت

بهدنبال

هر

پتانسيل

عمل
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مرادی چمه و همکاران

يونی وابسته است .تغيير اين کميتها میتواند ناشی از

بين مراحل تشنجی 2و  5تفاوت وجود دارد ،اما ازنظر

افزايش دانسيته و کينتيک کانال سديمی وابسته به ولتاژ

تغيير درخصوصيات الکتروفيزيولوژيک سلولها مراحل 2

باشد .کانالهای سديمی وابسته به ولتاژ در ايجاد پتانسيل

و  5مشابه يکديگر هستند .به عبارتی ديگر ،وقتی حيوان

عمل و تحريکپذيری نقش دارند ( .)25-27مطالعات

به مرحلهی  2تشنج میرسد ،سطح تحريکپذيری نورونی

قبلی نشان دادهاند که موتاسيون در اين کانالها منجر به

همانند حيوانی است که کامالً کيندل شده میباشد .اما بايد

نوعی صرع ژنتيکی می شود .بلومنفيلد  Blumenfeldو

دقت نمود که اين تشابه فقط در سطح يک نورون در اين

همکارانش پيشنهادکردند که فعاليت کانال سديمی Nav1.6

مطالعه مورد بررسی قرارگرفت و مطمئناً خصوصيات

و بهدنبال کيندلينگ افزايش میيابد و اين کانالها در

مدارهای نورونی در حيواناتی که مرحلهی  2تشنج را

افزايش تحريکپذيری نقش دارند ( .)28واکسمن

نشان میدهند نسبت به حيواناتی که به مرحلهی 5

 Waxmanگزارش کرد که جريان  Na persistantبه دنبال

میرسند ،کامالً متفاوت است و اين تفاوت و عامل

کيندلينگ افزايش میيابد ( .)28بهعالوه ،بعد از کيندلينگ

اختالف در مراحل رفتاری تشنج میباشد.

تعداد کانالهای سديمی در دسترس و کلسيم داخل

اين يافته ها نشان میدهد که کيندلينگ موضعی

سلولی افزايش میيابد که اين عامل هم باعث افزايش

آميگدال با تغيير ويژگیهای الکتروفيزيولوژيک نورونهای

تحريکپذيری میشود ( .)31‚31مطالعات قبلی نشان

هرمی

افزايش

دادهاند که تحريکات کيندلينگ جريانهای کلسيمی نوع T

تحريکپذيری اين نورونها میشود.

ناحيهی

CA1

هيپوکمپ

باعث

را افزايش میدهند ( .)21‚22همچنين گزارش شده که
بيان کانالهای سديمی وابسته به ولتاژ به دنبال تحريکات
کيندلينگ افزايش میيابد (.)28

تشکر و تقدیر
حمايت مالی اين تحقيق توسط معاونت پژوهشی

عدم وجود تفاوت معنادار در اين خصوصيات

دانشگاه تربيت مدرس و و صندوق حمايت از

الکتروفيزولوژيک نورونها در گروههای کيندلينگ

پژوهشگران رياست جمهوری ()Grant # 92040251

موضعی و کيندلينگ کامل نشاندهندهی اين است که

صورت گرفته است و بدين وسيله نويسندگان مراتب

ميزان افزايش تحريکپذيری نورونها در گروههايی که

تشکر خود را از اين مراکز اعالم میکنند.

بهصورت موضعی يا کامل کيندل شدند ،يکسان است .اين
بدان معناست که در مدل کيندلينگ هر چند ازنظر رفتاری
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Background & Objectives: Amygdala kindling is accompanied
with alteration of the electrophysiological characteristics of
pyramidal cells in CA1 area of hippocampus. However, it is not
clear that when and in which seizure stage do these changes
occur during kindling. In the present study, changes in the
electrophysiological properties of hippocampal CA1 pyramidal
neurons following partial amygdala kindling in rats were
compared to full kindled state.
Materials & Methods: Animals were rapidly kindled by 1 ms
square waves, 50 Hz, for 3 s. These stimulations were applied to
the amygdala 12 times per day at 5 min intervals. Animal
received kindling stimulation until achieving stage 2 (partial
kindled group) and stage 5 (full kindled group). 24 hours after the
last kindling stimulation electrophysiological properties of CA1
pyramidal neurons were assessed by using whole-cell patch
clamp technique.
Results: Obtained data from amygdala kindling showed that
adaptation index, Rheobase, utilization time and the amplitude of
afterhyperpolarization potential in partial kindled and full kindled
compare to control were significantly decreased and the numbers
of action potentials were significantly increased.
Conclusion: The present findings showed that in spite of in
partial amygdala kindling, the number of stimulations that rats will
receive is lower than full kindled animal but it can change
neuronal
hyperexcitability
through
alteration
of
the
electrophysiological characteristics.
Keywords: Partial amygdala kindling, Seizure, Hippocampal
pyramidal neurons, Whole cell patch clamp recoding.
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